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0. Fitxa tècnica 

Intervenció Estudiàd afe ta i àa ueol gi aàdelàp oje teà BTTàPa àLaàGa iga à Laà
Garriga, Vallès Oriental) 

Tipusàd i te ve i  Intervenció arqueològica preventiva 
Lloc de la 
intervenció 

Turons de Can Noguera (IPAC: 10142) 

Municipi La Garriga 
Comarca Vallès Oriental 
Coordenades utm 
aproximades de 
l eaài te vi gudaà
(ETRS89) 

NO: x: 439305 y: 4616305; NE: 440207 y: 4615932; SE: x: 439933 y: 
4615279; SO: x: 439049 y: 4616068. 

Context/tipus de 
jaciment 

Rural 

Promotor Marc Guasch 
Dates de la 
intervenció 

15 de juliol de 2016 

Resum La intervenció ha consistit en el reconeixement superficial de la zona 
coneguda com els turons de Can Noguera al municipi de la Garriga. La 
intervenció tenia com a objectiu principal determinar el grau 
d afe ta i à ueàl e e u i àdelàp oje teàd a a ja àpa tàdeàl eaàpe àelà
descens en BTT podria tenir per al patrimoni cultural, concretament les 
estesà ueà fo a ie àelà ja i e tà o egutà o à aà turons de Can 
Nogue a à IPáC:à . 
Elsà t e allsàha à o statà d u àestudià i liog fi àià deà lesà fit esàdelsà
inventaris del patrimoni arqueològic i una prospecció superficial de 
l eaào àest àp evistà ealitza àelàp oje teàiàelàseuàe to ài ediat.  
Els treballsàha à pe sà lo alitza à lesà estesàd po aà o a aà ueà
correspondrien a les notícies històriques que motivaren la protecció de 
laàzo a.àái íà atei às haà o statatà ueà o aàpa tàdeàl eaàp ese taàu à
altàg auàd e osi à ueà faà oltài p o a leàlaà o se va i  d ele e tsà
arqueològics anteriors a èpoques recents. 
Co àaà o lusio sàesàp oposaàu aàzo ifi a i àdeàl eaàsego sàelàg auà
d e pe tativaàdeà o se va i àd ele e tsàdelàpat i o iàa ueol gi . Es 
essaltaàlaài po t iaàdeàp otegi àlesà estesàd est u tu esàdel període 

romà, actualment parcialment exposades i fora dels perímetres de 
protecció establerts en els inventaris patrimonials.  
Es constata també que les activitats previstes en el projecte que ha 
motivat aquest estudi es realitzaria en una àrea, per ubicació i 
característiques, de mínima expectativa arqueològica, amb un grau 
d afe ta i àpote ialà í i àpelà ueàfaàaà estesàdelàpat i o ià ultu al.  
Així doncs es proposa un seguiment puntual dels treballs per part dels 
tècnics municipals. 

Autor Arnau Garcia Molsosa 
Carrer Miquel Porter i Moix, 14. 08530-La Garriga 
agarcia@icac.cat 
652 275 465 

 

 

mailto:agarcia@icac.cat
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1. Motivació, objectius i metodologia 

1.1. Motivació 

Elàp ese tàestudiàd afe ta ió arqueològica ha estat motivat per la presentació delàP oje teà BTTà
Pa à Laà Ga iga .àAquest p oje teàp eveuàl ade ua i àd u aà eaàdeà os àaà laà zo aàdeàCa à
Nogue aà LaàGa iga,àVall sàO ie tal àpe àalàdes e sàe àBTT.àL ea afectada compren unes 25 
hectàrees en la vessant oriental de les petites elevacions conegudes amb el nom dels turons de 
Can Noguera (Annex 1). L e e u i àdelàp oje teàsuposa  en l ade ua i àdelsà a i sàià o iolsà
e iste tsàpe àaàlaàp ti aàdelàdes e sàe àBTT,àai íà o àlaà o st u i àd un circuit en una antiga 
sorrera en un futur indeterminat. 

La zona on es portaria a terme a uestaàa tivitatà o p e àpa tà deà l eaà i losaàdi sàdelà
pe í et eàdeàp ote i àdelàja i e tà o egutà o à Pa atgeàdelsàTu o sàdeàCa àNogue a  (Annex 
2 i 3), fitxa num. 10142 del catàleg de l I ve ta i del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC) 
i fitxes num. A05 i A21 en el catàleg del Pla Especial de Protecció i Actuació del Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de la Garriga Garriga (PEPPLG). 
És per aquest motiu, doncs, que el promotor del projecte haàsol·li itatàlaà ealitza i àd u àestudià
d afe ta i àalàpat i o ià ultu alàpe àtalàdeàdete i a àl i pacte que pot causar el projecte en 
els béns patrimonials documentats e àl itàdeàl eaào àesàdese volupa iaàl a tivitat.  

1.2. Objectius 

- Dete i a àsià l a tivitatàp oje tadaàpotà afe ta à lesà estesàdo u e tadesà o àaà ja i e tà
arqueològic dels Turons de Can Noguera (IPAC: 10142). 

- Dete i a àl e ist iaàdeà s inèdits del patrimoni cultural que puguin resultar afectats per 
l e e u i  projecte. 

- Proposar mesures correctores en el cas que es detectin restes que puguin resultar afectades. 

1.3. Metodologia 

Treballs de gabinet previ:  

á a sàd i i ia àelsàt e allsàdeà a p,às haàdutàaàte eàlaà e e aàdo u e talà efe ent a les dades 
conegudes en relació a possibles béns del patrimoni cultural existents tant en la zona afectada 
com en el seu entorn més proper. En aquest sentit, els treballs previs de documentació han estat 
els següents: 

- Co sultaàdeàlesàfit esàdeàl IPáC i el PEPPLG a fi i efecte de conèixer en detall les notícies sobre 
el jaciment. 

- Recerca de do u e ta i à i liog fi aàso eàl eaàafe tada. 

Treballs de Camp: 

Els treballs de camp han consistit en una prospecció arqueològica superficial no intensiva, é s a 
dir, una inspecció ge e alàdeà laà zo aà d afe ta i àper tal de localitzar possibles elements 
pat i o ialsàa uite t i sàoàa ueol gi s.àE à asà d ide tifi a àe à supe fí ieàl e ist iaàdeà
ualsevolàele e tàdelààpat i o iàà ultu alài/oàet og fi ,às haàp ocedit a: 

- La seva documentació gràfica mitjançant fotografia digital. 

- La seva georeferenciació mitjançant GPS 
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- La seva situació planimèt i aàià a tog fi aà itja ça tàu à“iste aàd I fo a i àGeog fi aà
(SIG). 

Treballs de gabinet posteriors: 

Finalitzat elàt e allàdeà a p,às haàp o editàa: 

- Tractament de les dades recopilades en el treball de camp (digitalització i tractament 
informàtic de les dades mitjançant un projecte SIG). 

- Redacció del present informe. 

 

2. Situació de l’àrea afectada 

L eaàafe tada es troba al nord-oest del nucli urbà de la Garriga (Annex 1 ). Es troba en un sector 
de petites elevacions d e t eà àià à s àe àelsàpu tsà sàalts, cobertes de bosc de pi i 
alzina (Figura 1). Estan situadesàaàl oestàdeàlaà asiaàdeàCa àNogue aàiàel  jaciment del mateix nom 
(Vil·la Romana de Can Noguera, IPAC: 10141). 

  

 

L eaàdelsàtu o sàdeàCa àNogue aàest àli itadaàalàsudàpelsàto e tsàdeàCa àPo aàiàdeàlesàPed esà
Blanques i al nord pel torrent de Can Borrell, situat e àl a tualàu a itza i àdelsàT e ole s.àElà
torrent dels Murris separa la zona en dues petites serres (Figura 1). álàlla gàd a uestàt e allàesà
farà referència al turó nord (Turó de Can Noguera Nord: TCNN) i al sud (Turó de Can Noguera 
sud: TCNS) a partir de la seva situació respecte aquest torrent. Ta àl eaàafe tadaàpelàp oje teà
o àl eaà atalogadaàesàt o e àalàsudàdelàto e tàdelsàMu is.  

 

  

Figura 1: “itua i  di s del te e u i ipal de l à ea afe tada pel p oje te i vista en detall de la zona dels turons de 
Can Noguera. E  la vista s ha  arcat les dues serres que conformen la zona: els turons de Can Noguera nord 
(TCNN) i els turons de Can Noguera sud (TCNS), separats pel torrent dels Murris. “ ha senyalat també l'àrea inclosa 
dins el projecte "La Sorrera Bike Park" i, en vermell, l'àrea catalogada com a jaciment arqueològic dels Turons de 
Can Noguera (IPAC: 10142). Veure també Annex 1, 2 i 3. 
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3. Antecedents 

El sector dels Turons de Can Noguera i la veïna vall dels Tremolencs concentren diverses notícies 
arqueològiques acumulades al llarg dels darrers 50 anys. La informació ha estat recollida en 
diverses monografies locals1 iàs haài l sàe àelsà at legsàpat i o ials,àta àe àl IPáCà á e à àià à
com en el PEPPLG. Ens remetem a aquests treballs per a una visió més general sobre 
l a ueologiaàdeàl a tualàte eàdeàlaàGa iga. 

Les primeres referències específiques als turons de Can Noguera corresponen als anys 40 i en 
fa à efe iaàl histo iado àJosepàMaurí2 iàl a ue legàJosepàEst ada3. Aquest darrer menciona 
també troballes fetes entre els anys 50 i 70 per col·laboradors del grup del museu de Granollers, 
els quals realitzaren excavacions a la zona, els resultats de les quals resten inèdits. Aquests 
tre allsàse vi e àdeà aseàe à l ela o a i àdelà a taà a ueol gi aàelsàa sà9 ,à t e allsà ueàelsà
responsables recolliren en una monografia4. Elà ,àe àelà a àdeàl ela o a i àdelàPlaàGe e alà
d O de a i àU a aàdelà u i ipiàdeàlaàGa igaà PGOU àesà eda t àu àpla especial de protecció 
del patrimoni arqueològic i arquitectònic. En aquest context es realitzaren noves prospeccions 
a la zona i es redactaran noves fitxes. La informació precedent ha estat ampliada i analitzada en 
elà a àd u aà ovaà o og afiaàde síntesi dedicada a la història del terme de la Garriga5. 

En conjunt, lesàt o allesà ueàs hau ie àfet als turons de Can Noguera pertanyerie àta àaàl po aà
prehistòrica com a època romana, es copien a continuació tres de les notícies: 

Any 1949: "en els vessants del turó de can Noguera i en el pla existent sobre d'ell hi hem trobat 
a u da ts f ag e ts de teules o a es  (Josep Maurí. Història de la Garriga).  

Any 1976: "L'Emili hi ha recollit sis fragments ceràmics atribuïbles al Bronze final. També uns 
quants fragments ibèrics i escòries de ferro" (Josep Estrada, 1990:3) 

... en els anys 1950, 1958 i 1976, va proporcionar estructures constructives, ceràmiques 
sigil·lates, à fo es i dive sos ele e ts i di atius d a tivitats i dust ials  (J. Estrada 1990: 8)6. 

Almenys part dels materials localitzats en el marc dels treballs mencionats van ser estudiats per 
Ramón Járrega, el qual identificar algunes produccions ceràmiques que podrien definir una fase 
d o upa i àdi sàelàpe íodeàdelàBai àI pe ià‘o 7. 

Dins de les notícies històriques sobre la zona també cal destacar la referència en documents del 
S. XIV a un lloc dit Castellar on el mas Noguera tenia dret de cacera. Es trobava en una zona 
boscosa situada sobre el mas8.à Lesà efe iesà edievalsà aà astella s à identifiquen 
habitualment punts elevats, adequats per a la construcció de castells, i que en ocasions 
                                                                 
1 Josep Maurí, Història de La Garriga (Volum I. Editorial Romagraf. Hospitalet de Llobregat, 1949); Jos ep 
Estrada i  Leandro Vil laronga, La Lau o  o etal Y El Hallazgo de Cà oves Ba elo a , Ampurias. 
Monografías, Diputación de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología (Barcelona, 196 7); Lluís 
Vila, Montse Tenas i  Isabel Oliveras, El Patrimoni Arqueològic de La Garriga (Contrapunt, 1992); Elisenda 
Barbé et al., Història de La Garriga. Dels Primers Assentaments Humans Al Segle XXI, Ajuntament de la 
Garriga, 2015. 
2 Maurí, p. 12. 
3 JosepàEst ada,à ‘epe to iàdeàPe esàIàJa i e tsàá ueol gi sàdeàLaàGa igaà Vall sàO ie tal ,à 99 ,àp.à ài à
8, Museu de Granollers, Mecanoscrit inèdit. 
4 Vila, Tenas i  Oliveras, p. 18 i  36. 
5 Barbé et al, p. 132. 
6 Vila, Tenas and Oliveras, p. 36. 
7 ‘a àJ ega,à áp o i a i àaàL estudiàdeàL a tiguitatàTa da aàálàVall sàO ie ta l ,àLimes, 1995, 63–77. 
8 Barbé et al., p. 146. 
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contenien restes antigues9. Les característiques dels turons de Can Noguera respondrien a 
a uestaà situa i ,à otiuà pe à elà ualà s ha à ide tifi atà a à elà ll o à delà Castella  en les 
corresponents fitxes (IPAC: 15368; PEPP La Garriga: A67), limitada l eaàdeàp ote i àaàlaàpa tà
més alta del TCNN (Annex 4). 

 

4. Context històrico-geogràfic i geològic 

 

á tual e tàelàse to àdelsàtu o sàdeàCa àNogue aàapa ei à o e tàd u à os àjoveàdeàpiàiàalzi aà
amb alguna surera. Cap a la vall dels tremolencs, just damunt el torrent de Can Borrell, es troben 
dos camps de secà i una vinya. Aquesta situació apareix reflectida en les imatges d i i isàià itja sà
de segle XX, en que la zona apareix coberta de bosc (Figura 2). 

Per contra, un cadastre de mitjans del segle XIX10 indica una proporció de bosc significativament 
més baixa. La vinya i en menor mesura els erms (aquesta categoria inclouria matollars com ara 
les garrigues) dominaven el sector dins del qual hi havia els turons de Can Noguera ( Taula 1). 

L estatàa tualà espo d iaàdo sàaàdi i uesà a a te ísti uesàdelsàpaisatgesàdeà ai aà u ta aà
mediterrània a Catalunya. A la pressió agrícola al voltant del conreu de la vinya, particularment 
intens al llarg dels segles XVIII i XIX11 seguiria un abandonament progressiu al llarg del segle XX. 

                                                                 
9 ‘e o da àl est etaà ela i àdeàlaàtopo í iaà ela io adaàa à astella s ài à astells  amb restes 
d asse ta e tsài i sàe àalçada.  
10 Arxiu Històric Municipal de La Garriga  
11 Jo diàPla as,à LaàVi aàálàVall s:àU aàPe spe tivaàHist i a ,àNotes, 22 (2007), 83–104. 

Figura 2: Dues fotografies antigues (de principis de segle XX a l'esquerra i de mitjans a la dreta) mostren les vessants 
del tu  o e tes d u  os  e a a po  de s a  à ees de vi a i atolla s . I atges fa ilitades pe  l  Aju ta e t de 
La Garriga 
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Elsàefe tesàdeàl e osi às àpe epti lesàe àtotesàlesàvessa tsàdelsàtu o s.àLaàf a jaàdelàs làa tualà
presenta una potència rarament superior als 20-30 cms. El substrat granític de la zona aflora 
pràcticament en superfície (Figura 3). Està format majoritàriament per sauló12 tot i que també 
apareixen blocs de granit, sobretot als punts més alts del turó. 

 

Al capdamunt del TCNN hi ha una petita plana, en bona part conreada on els sòls serien més 
profunds. 

 

 

                                                                 
12 Fo a i àgeol gi aàdefi idaà o àaà sorra feldspàtica que resulta de la descomposició del s granits . 

Taula 1: Gràfic que mostra la proporció dels diversos usos del sòl mencionats en el cadastre 
de 1853 a la zona de Can Noguera. Les dades inclouen tan la zona dels turons com la zona 
pla e a e t e la asia de Ca  Nogue a i el iu, e  la ual s u i a ie  la ajo  part dels 
o eus de se à i egadiu ue he  ag upat e  alt es o eus .  

Figura 3: Dues imatges de perfils litoestratigràfics que reflecteixen el substrat que conforma els turons de Can 
Noguera. A la imatge de l'esquerra detall del sauló i a la de la dreta un aflorament de blocs granítics.  En els dos 
asos s ap e ia la p à ti a a sè ia de s l. 

43%

3%13%1%

29%

11%

Usos del sòl segons el cadastre de 1853 a la 
zona de Can Noguera (La Garriga)

Vinya Oliveres Altres conreus Prats Erms Bosc
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5. Resultats del treball de camp 

5.1. El turó de Can Noguera nord (TCNN) 

Laàp es iaàdeà estesàa ueol gi uesàa tiguesàs haàli itatàpe àa aàaàlaàse aàsituadaàa l nord del 
torrent dels murris. L'accés es pot fer des de l'Avinguda dels Tremolencs seguint el camí dels 
Camps de Can Noguera o des del Torrent dels Murris, agafant el camí que segueix per la vessant 
nord d'aquest Torrent. El jaciment es troba a la confluència d'aquests dos camins, en un coll. 
á uestaàzo aàs a o e aà a psàdeàCa àNogue a àsego sà o staàalsà apesàdeàl ICCà á e à ,à
o àa àelà ualàta àesà o ei àelàja i e tàdelsà Tu o sàdeàCa àNogue a .  

Les restes d'estructures es troben en una petita àrea coberta per un bosc de pi i alzina (Annex 
4). La visibilitat del sector no és gaire bona, però les restes d'una excavació permeten veure 
algunes restes de les estructures (Figura 4). Desconeixem si aquesta excavació correspon a les 
intervencions del grup del Museu de Granollers documentades entre els anys 50 i 70 o bé a 
alguna altra actuació furtiva. 

 

 

Les restes visibles corresponen a la cantonada d'un mur, marcada per un carreu de grans 
dimensions. Les rases permeten veure que es situava al vèrtex d'un angle format per dos murs. 
Per sobre trobem les restes, segurament "in situ", d'un paviment (Figura 5) fet amb morter de 
calç barrejat amb fragments de ceràmica (és visible com a mínim 1 m2 d'aquest paviment).  

El material ceràmic es troba dispers per els camins i zones amb matolls que hi ha pels voltants, 
a més dels camps de conreu situats al voltant del bosquet (Annex4).àNoàs haà e ollitàelà ate ial,à
si bé la inspecció superficial permet una aproximació força precisa a la cronologia general de 
l asse ta e t.  

 

Figura 4: Detall de l'estat actual de les estructures d'època romana situades al TCNN. 
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Actualment es troben sobretot fragments de material constructiu, incloent restes de maons, 
tegulae i paviment com el que trobem a l'estructura (Figura 6). També hi ha fragments de grans 
contenidors tipus dolia. Aquest material va acompanyat de ceràmica comuna oxidada difícil 
d'identificar però amb fragments que són clarament antics (produccions del període ibèric i/o 
romà). També s ha à localitzat fragments d'àmfora de producció indeterminada (en concret 
petits fragments de nansa) i ibèrica. Alguns fragments petits de ceràmica sigil·lata completen el 
conjunt. 

 

 

Les restes semblen correspondre a algun tipus d'establiment rural. Les tècniques constructives 
permeten situar-lo en època romana, amb una ocupació en un període cronològicament 
indeterminat a partir del S. II ane. No es pot descartar alguna fase una mica anterior, si bé les 

Figura 5: Detall del paviment d'època romana. 

Figura 6: Detall de restes de material constructiu d'època romana. 
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produccions ibèriques detectades no ho permeten assegurar.  Tan la fase prehistòrica com la 
protohistòrica a queàfa à efe iaàalgu esàdeàlesà otí iesàhist i uesàso eàlaàzo aà oàs ha à
pogutà o stata àe à apàdelsàse to sàp ospe tatsàe àelà a àd a uestsàt e alls.àSembla segura en 
a viàu aà faseàd o upa i àe à po aà i pe ialà ueàs este d iaà apàalsàs.à IIIàoà IVà eà en cas de 

considerar els materials estudiats per Ramón Járrega13. Laàp o i itatàaàl asse ta e tà o egutà
com a vil·la de Can Noguera i les notícies de la zona dels Tremolencs situen aquest jaciment en 
ela i àaàu aà eaàd o upa i ài te saàdu a tàelàpe íodeà‘omà. 

Dei a tàdeà a daàelà u liào àapa ei àelà ate ialàa ti àlesà estesàd a tivitatàa t pi aàalàtu àesta à
conformades per murs de pedra seca que es troben en bona part de la vessant llevantina. Són 
murs de poca alçada i que es conserven en una longitud variable. Responen a una tipologia que, 
en una primera instància, es pot relacionar amb el conreu de la vinya documentat en època 
moderna i contemporània. 

5.2. Turó de Can Noguera sud (TCNS) 

La serra al sud del torrent dels Murris ha donat negatiu en quan a estesàd est u tu esàoà o ilia ià
o espo e tsàaàlaàP ehist ia,àá tiguitatàiàl Edatà itja a.à“ ha àdete tatàalgu sàf ag e tsàdeà

ceràmica vidrada contemporània i alguns murs de pedra seca en mal estat de conservació, 
sobretot al voltant dels punts més alts (Figura 7 i 8). Aquests murs podrien correspondre tan a 
estesà oltàdete io adesàd a tiguesàte assesàdeà o euà o àaàarranjaments de camins. 

 

Elà o ju tà efle tei àelà esultatàd u aàe osi àfo çaà i te saàso eàu esàvessa tsà ueàhau ie à
quedat exposades abans de la formació del bosc mixt de pi i alzina que actualment ocupa aquest 
espai. 

 

 

                                                                 
13 Járrega. 

Figura 7: Detall d'un petit mur de pedra seca a prop de la cota més alta al sector del 
TCNS 
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5.3. La sorrera 

Pa tàdeàl a tivitatàp evistaàe àelàp oje teà BTTàPa àLaàGa iga àesà ealitza iaàe àu aàa tigaàso e aà
excavada a la vessant nord el TCNN (figura 9 .àLaàp ospe i àd a uesta àrea a donat resultats 
egatiusàe à ua àaà estesàa ueol gi uesàa te io sàaàl a tivitatàe t a tiva.àE àl espaià eatàpe à

l e ava i àesà o se ve àú i a e tàalgu esàest u tu esàlligadesàaàl a tivitatàdeàlaàso e a.  

 

 

 

 

Figura 8: Estructura circular contemporània de pedra seca documentada al 
sector TCNS. 

Figura 9: Imatge de l'estat actual de la sorrera. 
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6. Mesures correctores 

6.1. Afectacions directes o indirectes 

Els resultats de les prospeccions realitzades a la zona permeten indicar que no es preveuen 
afectacions directes o indirectes a conseqüència del proje teà Laà“o e aàBikeàPa k  sobre els 
jaciments documentats en la carta Arqueològica Turons de Can Noguera (IPAC: 10142; PEPPLG: 
A05, A21) i El Castellar (IPAC: 15368; PEPPLG: A67). No es detecten altres possibles afectacions 
directes o indirectes. 

Per cont a,à s haà o statatà l estatàdeàdesp ote i àe à ueàesà t o e àa tual e tàlesà estesà
a ueol gi uesàsituadesàalàTu àdeàCa àNogue a,àsituadesàfo aàdeàl itàdelàp oje te,àpe à
excloses dels perímetres de protecció i amb estructures a la intempèrie.  

6.2. Mesures correctores 

Sobre la base dels treballs realitzats es proposen les següents mesures correctores:  

6.2.1. Protecció de les restes arqueològiques dels turons de Can Noguera 

Actualment al paratge dels turons de Can Noguera els catàlegs patrimonials contemplen dues 
àrees de protecció: Turons de Can Noguera (IPAC: 10142; PEPPLG: A05, A21) i El Castellar (IPAC: 
15368; PEPPLG: A67 .à á uestesà espo e àaà l a u ula i àalà lla gàdelà te psàdeà otí iesàdeà
caràcter històric i arqueològic que permeten identificar una ocupació de la zona segura en època 
romana i hipotètica en època prehistòrica, protohistòrica i medieval. 

Les restes estructurals i el material ceràmic corresponents a un assentament que 
o ol gi a e tàs haàdeàsitua àe àl á tiguitatàià ueàs ha àpogutàdo u e ta àe àelà a àd a uestà

estudi es troben però fora del perímetre de protecció dels dos jaciments mencionats. Les restes 
documentades al TCNN es poden identificar amb tota probabilitat amb les mencionades en la 
literatura arqueològica i incloses en les fitxes dels inventaris. En aquest sentit, la descripció de 
l a sàalàllo  que es fa a les fitxes sembla correspondre clarament a aquest sector i no a les àrees 
actualment delimitades al sud del Torrent dels Murris o al capdamunt del TCNN, on actualment 
no sàesàt o e à u sàdeàped aàse aà ueàs ha àdeàvi ula àaàte assesàag í oles . 

Així doncs es proposa la unificació dels dos jaciments situats als turons de Can Noguera i  una 
redefinició del perímetre de protecció a partir de la zonificació (Figura 10) en: 

 

Figura 10: Vista de la zona dels turons de Can Noguera amb les zones segons l'interès 
arqueològic. Veure també Annex 5. 
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a. Àrea d est u tu esàe à is .àá uestaàzo aà o t àse seàdu teà estesàd est u tu esàa tigues.à
Caldria emprendre accions per protegir les restes actualment exposades i mantenir un control 
e haustiuàd a uestàpu t. 

b. À eaàd altaàe pe tativaàiàp ote i .àEn aquesta àrea es troben els camps i camins on apareix 
material arqueològic en superfície. Es proposa un perímetre de protecció en el que és necessari 
un seguiment intensiu de lesàa tivitatsà ueàs hiàpo ti àaàte e , especialment els moviments de 
terres, ja que podrien afectar les restes arqueològiques que es podrien conservar al subsòl.  
Igualment es podrien portar a terme prospeccions intensives per a recuperar el material 
arqueològic superficial i obtenir major informació sobre la cronologia i característiques del 
jaciment. 

c. Àrea de baixa expectativa arqueològica. L e osi àd a uestàse to à faà ueà laà o se vació 
d est u tu esàa te io sàaàlesà po uesà ode esàsiguià oltàpo àp o a le.à“otaàelà os ,àpe ,àesà
o se vaàpa ial e tàele e tsàd u àsiste aàag a iàe àte asses.  

d. Àrea deà í i aàe pe tativaàa ueol gi a.àL e osi àdelàTCN“àfaà ueàlaà o se va i àd ele e ts 
del patrimoni cultural sigui pràcticament inexistent en aquest sector.  

e. Sorrera. 

6.2.2. Mesures respecte l afe ta i  pote ial de l e e u i  del p oje te La Sorrera Bike Park  e  
les restes materials del patrimoni cultural del sector del Turons de Can Noguera. 

Alhora de valorar la possible afectació sobre el patrimoni cultural delàp oje teà La Sorrera Bike 
Park  i les accions a prendre s ha àti gutàe à o pteàelsàsegüe tsàpu ts: 

.àElàp oje teàp ovisio alào je teàd ate i àd a uestài fo eà o te plaàa tua àú i a e tàe à
l eaàdelàTCN“,àlaà ualà o espo àaàuna zona amb una mínima expectativa arqueològica (àrea d 
en la zonificació proposada). 

2. El projecte provisional no contempla el moviment de terres amb mitjans mecànics. 

.àL eaàdeàlaàso e aào àesàdese volupa iaàlaà estaàdeàl a tivitatà oàp ese taà estesàpat i o ialsà
a te io sàaàl a tivitatàe t a tiva. 

ái íàdo sàl afe ta i àso eàelàpat i o ià ultu alàs haàde considerar molt poc probable. En la 
mesura que el projecte definitiu es circumscrigui a les àrees incloses en la proposta provisional 
i no es realitzin moviments de terres amb mitjans mecànics, un seguiment puntual per part dels 
tècnics municipals hauria de ser suficient per confirmar que no quedin afectats elements no 
detectats en el marc dels treballs realitzats per a l ela o a i àdelàp ese tài fo e. 
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